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ΧΟΡΗΓΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΚΑΦΕ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ NOSTOS EXPO 2017 

 

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης της NOSTOS EXPO 2017, από 13-16/10/2017, θα 

επιλεγούν δυο χορηγοί εστίασης & καφέ (εσωτερικού χώρου NOSTOS EXPO 2017), 

στους οποίους θα παραχωρηθεί χώρος 60τ.μ. για την προβολή τους και την ανάπτυξη 

αναψυκτηρίων. 

Οι χορηγοί θα επιλεγούν κατόπιν υποβολής προσφοράς, με τις ελάχιστες 

προϋποθέσεις να έχουν ως ακολούθως: 

1. ελάχιστο ποσό χορηγίας 1.500€, πλέον Φ.Π.Α. 

2. έμπρακτη δραστηριοποίηση των χορηγών στο χώρο της εστίασης και του 

καφέ (σ.σ. προσκόμιση άδειας λειτουργίας) 

3. λειτουργία του αναψυκτηρίου καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης 

4. παροχή δωρεάν ροφημάτων (καφέ, λοιπά ροφήματα, αναψυκτικά) στους tour 

operators και στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους, η οποία δεσμευτικά 

θα αναφέρει τα προαναφερόμενα σημεία 2 έως 4, καθώς και το ποσό της χορηγίας. 

Η προσφορά πρέπει να είναι σε χαρτί Α4, τυπωμένη από Η/Υ, υπογεγραμμένη και 

σφραγισμένη από τον ιδιοκτήτη του χώρου εστίασης και αναψυχής ή τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης. 

Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο, στην γραμματεία της 

Αιτωλικής Αναπτυξιακής (Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου, κόμβος περιφερειακού, 

30020 Πλατανίτης Αντιρρίου) έως την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 

11:00π.μ. Σε περίπτωση παραλαβής προσφοράς, με οποιοδήποτε τρόπο, μετά την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα, αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Οι προσφορές θα ανοιχθούν την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11:30π.μ. 

στα γραφεία της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. 

Οι προσφορές που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προαναφερόμενων σημείων 2 

έως 4 και έχουν υποβάλλει ποσό χορηγίας τουλάχιστον 1.500€+ΦΠΑ, κατατάσσονται 

σε σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με το ποσό χορηγίας, ξεκινώντας από το 

μεγαλύτερο ποσό. 

Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών για την κάλυψη των δυο πρώτων θέσεων, 

ζητείται από τους συγκεκριμένους υποψηφίους να υποβάλλουν νέα βελτιωμένη 

προσφορά εντός 1 ώρας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο προκύψει πάλι ισοδυναμία 

προσφορών, τότε διενεργείται κλήρωση, αμέσως μετά το άνοιγμα των νέων 

προσφορών. Σε περίπτωση που η ισοδυναμία προσφορών αφορά την κατάταξη από 



τις θέσεις 3 και έπειτα, θα ζητηθούν νέες προσφορές μόνο στην περίπτωση, που οι 

επιλεγέντες υποψήφιοι δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν ως χορηγοί εστίασης & καφέ, υποχρεούνται να 

καταβάλλουν το σύνολο του ποσού που θα προσφέρουν έως την Τρίτη 10/10/2017 

και ώρα 14:00, στον τραπεζικό λογαριασμό GR58 0172 1570 0051 5701 5605 027, της 

Τράπεζας Πειραιώς. Οι χορηγοί θα λάβουν για την εν λόγω κατάθεση παραστατικό 

από την Αιτωλική Αναπτυξιακή. 

 

 

 

 

 


